
Sosnowiec, dnia 10 marca 2015 r. 

 

 

Protokół 
z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  

w  Sosnowcu w sprawie: określenia zasad i trybu powoływania  
oraz ukonstytuowania się   

Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  

31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w 

dniach 23.02.2015 r. – 02.03.2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne 

dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sosnowcu w sprawie: określenia zasad i trybu 

powoływania oraz ukonstytuowania się  Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

Materiały związane z przedmiotem konsultacji zostały rozesłane  za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do organizacji pozarządowych funkcjonujących w bazie prowadzonej przez 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowej. Ponadto dostępne były: 

1) na niżej wskazanych stronach internetowych Miasta Sosnowca w zakładce 
Konsultacje Społeczne: 
-  www.sosnowiec.pl 
-  www.bip.um.sosnowiec.pl 
-  www.wsparcie.sosnowiec.pl 

 
2) w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego  

w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 105, w godzinach: poniedziałek- piątek 7:30-
15:30 oraz środa 7:30-18:00. 

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały formę przekazywania opinii i uwag na 

załączonym do ogłoszenia o konsultacjach formularzu zgłoszenia opinii  na adres poczty 

elektronicznej scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 105. 

 

 

http://www.sosnowiec.pl/
http://www.bip.um.sosnowiec.pl/
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/
mailto:scop@um.sosnowiec.pl


W ramach konsultacji społecznych wpłynęły 2 formularze zgłoszenia opinii: 

I. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Sosnowcu z 

siedzibą w Sosnowcu, ul. Czeladzka 58 

TRESĆ UWAG: 

Stan zapisu w projekcie uchwały: 

Zasady i tryb powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego 

Propozycje zmian zapisu w  projekcie uchwały:   

7 pkt 1 W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi: 

    3) ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych powoływanych przez Prezydenta 
Miasta z rekomendacji Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  

Uzasadnienie: 

Taka forma powołania przedstawicieli organizacji pozarządowych pozwoli, że w skład Rady 
wejdą przedstawiciele z obszaru działalności sfery: sportu, kultury i sztuki, zdrowia, socjalnej i 
społecznej, pracy, promocji i rozwoju oraz bezpieczeństwa 

 

UWZGLĘDNIONO: NIE  

UZASADNIENIE: 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych jest referatem Wydziału Współpracy  
z organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Charakter Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, jako organu składającego się z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz organu stanowiącego i wykonawczego Gminy wyklucza możliwość 
przyjęcia zaproponowanego rozwiązania. Ustawodawca przesądzając o takim kształcie Rady 
w sposób jednoznaczny wskazał rolę Rady jako organu mającego stanowić swego rodzaju 
forum współpracy przedstawicieli sektora publicznego i społecznego. Gdyby przedstawiciele 
III sektora typowani byli przez Urząd Miejski, tak jak proponuje wnioskodawca rodziłoby to 
wówczas podejrzenie o możliwość manipulacji i dobierania sobie współpracowników. Stąd w 
projekcie uchwały pojawił się tryb wyborczy gwarantujący możliwość kandydowania 
wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych mających siedzibę w Sosnowcu.  

W kwestii zaś reprezentacji przez przedstawicieli III sektora w Radzie poszczególnych 
obszarów, postanowiono o  rezygnacji z dokonanego uprzednio podziału na obszary: socjalny, 
bezpieczeństwa, zdrowia, pracy, społeczny, promocji i rozwoju, kultury i sztuki, sportu  
z dwóch względów. Po pierwsze, w ubiegłorocznych wyborach w aż trzech obszarach swoją 
kandydaturę zgłosiła zaledwie jedna osoba, co pokazuje, iż najwyraźniej wśród 
przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się określonym zakresem działań 
odpowiadającym omawianym obszarom nie ma wystarczającej reprezentacji chętnych do 
udziału w pracach Rady osób.  Po drugie zaś, odgórne narzucenie konieczności wpisania się w 
jeden z obszarów uniemożliwia wielu organizacjom, których zakres działania jest inny niż ten 
wyznaczony przez obszary lub też jest tak szeroki, że nie sposób przyporządkować go do 
zaledwie tylko jednego obszaru. Należy wskazać, iż intencją proponowanego trybu 



wyborczego jest możliwość udziału w wyborach zarówno w sposób bierny jak i czynny jak 
największej liczby przedstawicieli sosnowieckich organizacji pozarządowych. 

 

II. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DORADO WOPR Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, 

Plac Kościuszki 5 

TRESĆ UWAG: 

UCHWAŁA NR …………………. 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia ……………………….. r. 

w sprawie określenia trybu powoływania członków do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 

2013, poz. 594 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. 2013, poz. 595 ze zm.) w związku z art. 41e oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) po 

przeprowadzonych konsultacjach społecznych dokonanych na podstawie Uchwały Nr 862/LXIII/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Rada Miejska w Sosnowcu 

uchwala: 

§ 1. 

Określenie dla Sosnowieckiej Rady Działalności Publicznego: 

1) tryb powoływania członków; 
2) organizację i tryb działania uwzględniając potrzebę reprezentatywności organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.); 

3) terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków; 
4) zasady sprawnego funkcjonowania.  

 
§ 2. 

Zasady sprawnego funkcjonowania działalności Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

określa Załącznik do uchwały. 

 



§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr 16/III/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 

określenia trybu powoływania członków do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

organizacji i trybu jej działania. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący 

   Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

             Michał Potoczny 

 

Załącznik nr 1 do uchwały 

Uchwały Rady Miejskiej Nr ………………. 

z dnia …………………………….. 

 

Zasady działalności Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

PREAMBUŁA 

Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, a 
jej powołanie ma na celu wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian 
służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne 
wykorzystywanie zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk 
publicznych, jak i realizację zadań ze sfery pożytku publicznego. 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 



Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) Ustawie – należy rozumieć przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zm.), 

2) RADZIE POŻYTKU – należy rozumieć przez to Sosnowiecką Radę Działalności Pożytku 
Publicznego. 

3) Organizacji – należy rozmieć przez to organizację pozarządową w rozumieniu, jakie przyjmuje 
art. 3 ust. 2 ustawy, w tym także stowarzyszenie zwykłe, klub sportowy oraz terenową jednostkę 
organizacyjną stowarzyszenia rejestrowego. 

4) Organach dialogu społecznego – rozumie się przez to zespoły partnerstwa i dialogu społecznego, 
powołane i pracujące na rzecz społeczności lokalnej miasta Sosnowiec. 

 

II. Organizacja Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 

§ 2. 

1. RADA POŻYTKU jest powołana przez Prezydenta Miasta Sosnowiec, jako zespół konsultacyjny i 
opiniodawczy w realizacji zadań własnych gminy Sosnowiec i miasta Sosnowiec na prawach powiatu; 

2. RADA POZYTKU jest powoływana na wniosek na wniosek, co najmniej pięciu organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie 
Sosnowca.  

3. Wniosek może być złożony nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem kadencji Rady. 

4. Czas trwania kadencji RADY POŻYTKU jest określony ustawą i trwa od dnia powołania przez 
Prezydenta Miasta do końca okresu zdefiniowanego w ustawie; 

5. W skład RADY POŻYTKU wchodzą przedstawiciele: 

1) organu stanowiącego gminy;  
2) organu wykonawczego;  
3) organizacji, prowadzących działalność na terenie gminy Sosnowiec, 
4) organów dialogu społecznego, – jako reprezentujących powołane na terenie gminy Sosnowiec 
jednostki pomocnicze i inne ciała dialogu społecznego, 

 

§ 3. 

1. RADA POŻYTKU składa się z zespołu stałego i zespołu powoływanego doraźnie; 

2. W skład zespołu stałego RADY POŻYTKU, obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele: 

1) organu stanowiącego gminy, jako skład 2 - osobowy,  
2) organu wykonawczego, jako skład 6 – osobowy reprezentowany przez: 

 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. organizacji pozarządowych; 

 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. sportu; 

 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. edukacji; 

 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. kultury i sztuki; 



 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. rozwoju i promocji, 

 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. zdrowia i zabezpieczenia 
społecznego; 

3) organizacji pozarządowych, jako skład 8 – osobowy organizacji prowadzących działalność na 
terenie gminy Sosnowiec. 

3. W skład zespołu doraźnego RADY POŻYTKU, zadaniowo wchodzą przedstawiciele: 

1) organu wykonawczego, reprezentowane przez: 

 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. ochrony środowiska, 

 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. bezpieczeństwa, 

 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. inwestycji miejskich, 

 przedstawiciela jednostki organizacyjnej gminy właściwej ds. zasobów lokalowych, 
2) organów dialogu społecznego reprezentowanych przez: 

 przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta; 

 przedstawiciela Rady Seniorów; 

 przedstawicieli powołanych na terenie gminy Sosnowiec jednostek pomocniczych, 

 innych ciał dialogu społecznego działających na terenie gminy Sosnowiec, 
4. Każdy z organu dialogu społecznego, o których mowa w ust. 3., pkt. 2) do składy RADY POŻYTKU 
mogą delegować nie więcej jak jednego swojego przedstawiciela;  
6. Mandat członka RADY POŻYTKU wygasa w przypadku: 

1) zakończenia kadencji RADY POŻYTKU; 
2) rezygnacji z własnej inicjatywy z członkostwa w RADZIE POŻYTKU; 
3) pozbawienia lub ograniczenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem; 
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie; 
5) rezygnacji z członkostwa w organizacji lub usunięcia go z jej szeregów; 
6) wniosku min. 3 organizacji pozarządowych, mających swoich przedstawicieli w RADZIE 

POZYTKU. 
7) wniosku Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku przedstawicieli Rady Miejskiej; 
8) śmierci członka RADY POŻYTKU. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn, o jakich mowa w ust. 6 Prezydent Miasta dokonuje, 
na okres do końca kadencji powołania uzupełniającego w drodze Zarządzenia, odpowiednio: 

1) dla przedstawiciela organizacji, w oparciu o wynik wyborów do  RADY POŻYTKU powołując 
kolejnego na liście kandydata, który w kolejności uzyskał największą ilość głosów w czasie 
wyborów do RADY POŻYTKU, w oparciu o zasady powołania określone w § 4-11,  

2) dla przedstawiciela organu wykonawczego, w oparciu o rekomendacje kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy o jakich mowa w ust.2, pkt. 2) i w ust.3, pkt.1), 

3) dla przedstawiciela organu stanowiącego, w oparciu o rekomendacje Rady Miejskiej, 

3) dla przedstawiciela organu dialogu społecznego, rekomendacje organu dialogu społecznego o 
jakim mowa w ust.4, 

III. Wybory do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawicieli organizacji 
pozarządowych  

 

§ 4. 

W terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w § 2, ust. 2 Prezydent Miasta Sosnowca 
ogłasza możliwość zgłaszania kandydatur do RADY POZYTKU, wyznaczając jednocześnie termin 



Zebrania Ogólnego nie krótszy niż 28 dni po ukazaniu się ogłoszenia. Wskazane ogłoszenie zawiera 
także informacje o terminie i miejscu głosowania i podawane jest do publicznej wiadomości poprzez 
publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.  

§ 5. 

1. Kandydaci do RADY POŻYTKU zgłaszani są od momentu ukazania się ogłoszenia, o którym 
mowa w § 4, do 14 dni przed wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca terminem 
Zebrania Ogólnego.  

2. Kandydować do RADY POŻYTKU może osoba pełnoletnia, posiadająca pełnie praw 
publicznych, niekarana za przestępstwa umyślne, będąca członkiem organizacji mającej 
siedzibę na terenie Sosnowca.  

3. Zgłoszenie kandydata do RADY POŻYTKU powinno zawierać:  
a) dane kandydata: imię, nazwisko, numer telefonu, 
b) profil kandydata: opis doświadczenia w działalności w organizacjach pozarządowych, 

motywację wraz z programem działania w Radzie, 
c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, 
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne, 
e) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej, 
f) oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej 

kandydata, zgodnie z właściwym rejestrem/ewidencją, potwierdzające członkostwo 
w tej organizacji, 

g) rekomendacje 5 innych niż zgłaszająca organizacji w postaci oświadczeń 
wyrażających poparcie dla kandydata, potwierdzonych podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania tych organizacji, 

4. Informacje o kandydatach zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 zostaną 
opublikowane na stronie www.wsparcie.sosnowiec.pl najpóźniej na 10 dni przed 
wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca Zebraniem Ogólnym.  

5. Wzór formularza zgłoszeniowego określi w drodze Zarządzenia Prezydent Miasta Sosnowca. 
6. Niekompletne zgłoszenie kandydata do RADY POŻYTKU podlega odrzuceniu.  
7. Zgłoszeni kandydaci zostaną zarejestrowani na kartach do głosowania.  

§ 6. 

1. W Zebraniu Ogólnym uczestniczą przedstawiciele organizacji mających siedzibę na terenie 
Miasta Sosnowca.  

2. Uczestniczący w Zebraniu Ogólnym wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zebrania oraz 
Komisję Skrutacyjną w liczbie 3 osób, która po zakończeniu głosowania zbierze się w celu 
przeliczenia oraz stwierdzenia ważności oddanych głosów. Funkcji Przewodniczącego oraz 
członka Komisji nie może pełnić osoba kandydująca.   

3. Przewodniczący Zebrania Ogólnego kieruje jego przebiegiem oraz moderuje dyskusje. 
Kandydaci do RADY POŻYTKU mogą prezentować swoje sylwetki i zamierzenia oraz 
odpowiadać na pytania uczestników.  

§ 7. 

1. Podczas Zebrania Ogólnego, a także w ciągu 14 dni od daty Zebrania Ogólnego, każdy 
podmiot uprawniony do głosowania może oddać głos. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady posiada organizacja mająca siedzibę w 
Sosnowcu.  

http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/


3. W imieniu organizacji czynne prawo wyborcze realizuje jedna uprawniona zgodnie  
z KRS lub inną ewidencją lub upoważniona przez właściwy organ tej organizacji osoba.  

4. Głosujący nieuprawniony zgodnie z KRS lub inną ewidencją, obowiązany jest do złożenia 
upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji zgodnie z właściwym rejestrem/ewidencją. W 
przypadku terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń rejestrowych 
nieposiadających osobowości prawnej wymagane jest upoważnienie posiadającej wskazaną 
osobowość jednostki macierzystej.  

5. Głosujący obowiązany jest potwierdzić udział w głosowaniu, składając podpis na liście 
głosujących.  

6. Wydawaniem kart do głosowania, zbieraniem podpisów na liście głosujących oraz zbieraniem 
upoważnień, o których mowa w ust. 4 zajmują się pracownicy Wydziału Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi.  

§ 8. 

1. Każdej organizacji przysługuje 1 głos. 
2. Głos oddaje się na karcie do głosowania, której wzór określi w drodze Zarządzenia Prezydent 

Miasta. 
3. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.  
4. Za ważny uznaje się głos oddany poprzez postawienie znaku „X” w kratce znajdującej się przy 

nazwisku jednego kandydata. 
5. Za głos nieważny uważa się: 

a) głos oddany poprzez postawienie znaku „X” w kratkach, znajdujących się przy 
nazwiskach więcej niż jednego kandydata, 

b) głos oddany poprzez nie postawienie znaku „X” w kratce, znajdującej się przy 
nazwisku jednego z kandydatów, 

c) głos oddany poprzez postawienie znaku „X” poza kratką, znajdującą się przy nazwisku 
jednego z kandydatów, 

d) głos oddany poprzez postawienie znaku innego niż „X” w kratce znajdującej się przy 
nazwisku jednego z kandydatów, 

e) głos oddany przez osobę nieuprawnioną tj. niezgodnie z zasadami dotyczącymi 
realizacji czynnego prawa wyborczego przez organizację zawartymi w § 8 ust. 3 i 4. 

6. Wszelkie dopiski poczynione na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu, ani też 
na wyniki głosowania. 

7. Poprawność oddanego głosu w kwestii zasad realizacji czynnego prawa wyborczego przez 
organizację, określonych w § 8 ust. 3 i 4 będzie weryfikowana przez pracowników Wydziału 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi po zakończeniu Zebrania Ogólnego do momentu 
zebrania się Komisji Skrutacyjnej, o którym mowa w § 9 ust.1, w oparciu o dokumentację 
ewidencyjną. Wyniki wskazanej weryfikacji zostaną przekazane Komisji Skrutacyjnej.  

§ 9. 

1. W ciągu 3 dni po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zbiera się w wyznaczonym 
miejscu w celu przeliczenia głosów. W pracach Komisji, w charakterze obserwatora 
uczestniczy także przedstawiciel Prezydenta Miasta Sosnowca. 

2. Za wybrane uważa się osiem osób, które uzyskały największą liczbę głosów. 
3. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów z tą samą ilością głosów, 

Komisja Skrutacyjna przeprowadza losowanie spośród osób, które otrzymały taką samą ilość 
głosów.  

4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Sosnowca, o którym 
mowa w ust. 1 obowiązani są do zachowania tajemnicy w kwestii głosów oddanych przez 
organizacje na poszczególnych kandydatów.  



§ 10. 

1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu wyborów i liczenia głosów, który wraz z 
kartami do głosowania i listą głosujących stanowi dokumentację potwierdzającą ważność 
wyborów. 

2. Protokół niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów podawany jest do publicznej 
wiadomości, poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, w 
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 

§ 11. 

Protesty związane z przebiegiem wyborów, bądź ustaleniem ich wyników zgłasza się  
w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Sosnowca w ciągu 21 dni od daty publikacji protokołu z 
przebiegu wyborów. Podlegają one rozpatrzeniu w ciągu 30 dni od daty wpływu.  

 

IV. Tryb działania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 

§ 12. Regulamin RADY POŻYTKU 

1.. Zadania RADY POŻYTKU określa ustawa i obejmują one głównie swoim zakresem: 
1.1.  Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących: 

 strategii rozwoju odpowiednio dla gminy Sosnowiec, jako miasta na prawach powiatu; 

 uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 
4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

 projektów programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi od fazy powstawania 
do fazy wdrożenia i realizacji; 

 funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie Miasta Sosnowiec. 
1.2. Wyrażanie opinii w sprawach z zakresu realizacji zadań publicznych przez organizacje, w tym: 

 zlecania tych zadań do realizacji, 

 w sprawach rekomendowanych standardów realizacji ww. zadań publicznych. 
1.3. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 
publicznej, a organizacjami pozarządowymi. 
 

2. 1. RADA POZYTKU składa się ze stałego składu i składu powoływanego zadaniowo do zespołów 
roboczych stałego i doraźnego. 

2.2. RADĘ POŻYTKU powołuje Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia. 

2. 3. Za pracę w RADZIE POZYTKU nie przysługuje wynagrodzenie. 
2. 4. Stały skład RADY POŻYTKU jest 16 osobowy i składa się: 

1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej; 
2) 6 przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy; 
3) 8 przedstawicieli organizacji, z terenu jednostki samorządu terytorialnego; 

2. 5. Doraźny skład RADY POŻYTKU jest składa się z: 

1) 1 przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta, 
2) 1 przedstawiciela Rady Seniorów, 
3) 4 przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy; 
oraz 

4) przedstawicieli lokalnych struktur dialogu społecznego. 



2. 6. Ze składu RADY POŻYTKU na pierwszym posiedzeniu powołuje się Prezydium Rady o składzie; 
1) 2 Współprzewodniczących, 
2) Sekretarza Rady. 

 
3. Do zadań Prezydium RADY POŻYTKU należy: 

1) reprezentowanie RADY POŻYTKU na zewnątrz, 
2) ustalanie terminów posiedzeń i porządku prac RADY POŻYTKU oraz czuwanie nad 

terminowością i przebiegiem prac, 
3) przewodniczenie posiedzeniom RADY POŻYTKU, 
4) podejmowanie decyzji o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia nieobecności ponad 

połowy członków RADY POŻYTKU, 
5) zwoływanie posiedzeń z własnej inicjatywy lub na wniosek 4 członków RADY POŻYTKU, 
6) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac RADY POŻYTKU, 
7) zapraszanie do udziału w pracach RADY POŻYTKU innych osób spośród przedstawicieli nauki, 

praktyki lub ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności społecznej, 
8) zgłaszanie – po akceptacji RADY POŻYTKU – potrzeby wprowadzenia zmian niezbędnych dla 

dalszego rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów, 
9) wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta o wszczęcie kooptacji do składu RADY POŻYTKU, 
10) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych,  
11) podpisywanie z upoważnienia RADY POŻYTKU wniosków do Prezydenta Miasta i innych 

dokumentów wyrażających stanowisko RADY POŻYTKU w określonych sprawach, 
 
4. Zasady sprawnego funkcjonowania RADY POZYTKU określa się odpowiednio dla: 
4. 1. Posiedzeń RADY POZYTKU: 

1) Rada Pożytku pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

2) Posiedzenia RADY POŻYTKU zwoływane są z własnej inicjatywy przez Prezydium, na wniosek 
Prezydenta Miasta lub na wniosek, co najmniej 30% członków RADY POŻYTKU, z zaznaczeniem, 
że pierwsze posiedzenie RADY POŻYTKU zwołuje Prezydent Miasta.  

3) Informacja o terminie i miejscu posiedzenia, wraz z proponowanym porządkiem obrad, 
przekazywana jest członkom RADY POŻYTKU drogą elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed 
posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się niedotrzymanie tego terminu.  

4) Posiedzenie jest prawomocne, przy obecności minimum 50% stałego składu RADY POŻYTKU.  

5) Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który, przed zamieszczeniem na stronie 
internetowej www.wsparcie.sosnowiec.pl, zatwierdzany jest przez Prezydium RADY POŻYTKU. 

6) Członkowie RADY POŻYTKU zgłaszają propozycje tematów kolejnych posiedzeń.  

7) Członkowie RADY POŻYTKU zobowiązani są do czynnego uczestniczenia w posiedzeniach. W 
przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu członek RDPP zawiadamia o tym 
fakcie Prezydium RADY POŻYTKU lub SCOP. 

8) Posiedzenia są otwarte dla osób spoza składu RADY POŻYTKU, z prawem zabierania głosu i 
wyrażania opinii, bez głosu stanowiącego. 

9) W posiedzeniach RADY POŻYTKU uczestniczyć może Prezydent Miasta, bądź upoważniony przez 
niego Zastępca Prezydenta. 

10) Do rozpatrywania spraw, dla których wymagane jest przeprowadzenie konsultacji branżowych 
lub konsultacji społecznych w posiedzeniu RADY POZYTKU udział biorą członkowie RADY 
POŻYTKU ze składu doraźnego. 

http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/


11) RADA POŻYTKU może powoływać zespoły robocze w celu usprawnienia swoich prac. Do 
zespołów mogą być zapraszane osoby spoza RADY POŻYTKU w charakterze eksperckim. 

4. 2. Opiniowania dokumentów: 

1) RADA POŻYTKU wyraża swoje opinie i stanowiska w sposób kolegialny, w drodze konsensusu. W 
przypadku, gdy osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe, RADA POŻYTKU podejmuje decyzje w 
drodze głosowania zwykłą większością głosów. W sytuacji, gdy głosy dzielą się po równo, 
decyduje głos Współprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie. 

2) Projekty dokumentów, które podlegać będą opiniowaniu na danym posiedzeniu, przekazywane 
są drogą elektroniczną, na co najmniej 7 dni przed tym posiedzeniem. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się niedotrzymanie tego terminu. 

3) Termin wyrażenia przez Radę Pożytku opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego 
projektu uchwały. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej 
wyrażenia lub brak uwag  w stosunku do dokumentu. 

4) W szczególnych przypadkach członkowie RADY POŻYTKU mogą wyrażać swoje opinie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania RADY 
POŻYTKU jest tożsamy z wyrażeniem opinii w czasie posiedzenia. 

5) Terminem przekazania dokumentów do zaopiniowania RADZIE POŻYTKU, jest czas pomiędzy 
uzyskaniem akceptacji Biura Prawnego Prezydenta Miasta, a skierowaniem projektu 
dokumentu do Skarbnika Gminy. 

6) W przypadku wyrażenia negatywnej opinii lub propozycji zmian w opiniowanym dokumencie 
RADA POŻYTKU dołącza pisemne uzasadnienie swojego stanowiska. 

7) Opiniowany negatywnie dokument, po uwzględnieniu stanowiska RADY POŻYTKU może być 
poddany pod ponowne rozpatrzenie, po uprzednim naniesieniu wnioskowanych poprawek. 

8) RADA POŻYTKU wskaże, w terminie do dnia 31 marca danego roku dokumenty które zamierza 
opiniować w danym roku kalendarzowym, na podstawie otrzymanych z jednostki samorządu 
terytorialnego materiałów, projektów aktów prawa miejscowego, jak również projektów 
dokumentów o charakterze strategiczno-programowym. 

9) W przypadku innych dokumentów niewskazanych przez Radę Pożytku, w sposób określony w 
ust. 1, RADY POŻYTKU będzie podejmować decyzję każdorazowo. 

5. 1. Poza posiedzeniami członkowie RADY POŻYTKU informowani są o wszelkich sprawach 
związanych z działalnością RADY POŻYTKU za pomocą poczty elektronicznej. 
5. 2. Obsługę administracyjno-biurową RADY POŻYTKU zapewnia Urząd Miejski w Sosnowcu, za 
pośrednictwem komórek organizacyjnych właściwych ds.: 

 organizacji pozarządowych,  

 administracyjno – gospodarczych, 

 Rady Miejskiej. 
5. 3. Korespondencja dotycząca działalności RADY POŻYTKU, w tym prośby w kwestii udzielania 
pomocy i wyrażania opinii, w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a 
organizacjami, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej udostępniony dla RADY POŻYTKU. 

 

UZASADNIENIE: 

Zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ściśle definiują w Art. 41g, 
co powinno być zawartością treści Uchwały organu stanowiącego i ten zapis powinien 
znajdować się w zakresie obowiązywania uchwały (w jej samej treści) a nie w załączniku.  



W trakcie pracy w zespołach ogólnopolskich nad standardami Rad Pożytku wielokrotnie był 
omawiany zakres dotyczący ciał dialogu społecznego i żywotnego współdziałania Rad 
Pożytku z innymi ciałami dialogu społecznego. Propozycja uchwały zakłada pilotażowy 
program fakultatywnego wprowadzenia do składy Rady przedstawicieli ciał dialogu 
społecznego. Stan ten obecnie jest w znacznym stopniu migrującym z dotychczasowego 
stosowania tylko w stosunku do związków zawodowych na szersze pole partycypacji 
społecznej. Proces ten może być realizowany o jednostki pomocnicze, inne ciała dialogu (Rada 
seniorów, Rada Młodzieży). 

Zaproponowano w projekcie również zastosowanie uniwersalnych zapisów dla definiowania 
przedstawicieli organu wykonawczego w postaci zapisu „jednostka organizacyjna gminy 
właściwa dla …. „ , co ma wpływ na częstotliwość potencjalnych zmian  treści uchwały, jak 
również odnosi się do obowiązujących powszechnie zasad techniki prawodawczej, która nie 
definiuje w aktach prawnych organów w postaci „Minister sportu” a stosuje zdefiniowanie 
„minister właściwy do spraw sportu”. 

Układ edytorski Załącznika do Uchwały zawiera konstrukcję właściwą do wymogów jakie 
stawia w Art. 41g zapis ustawowy obejmujący Tryb działania Rady Gminnej, który w obecnej 
standaryzacji pracy Rad Pożytku jest rozumiany jako Regulamin Rady Pożytku § 12 projektu.  

Wdrożenie proponowanych zapisów w treści uchwały byłoby pierwszym w kraju wdrożeniem 
standaryzacji Rady Pożytku, na tle wypracowanych przez krajowe zespoły robocze 
wytycznych, co jest nie bez znaczenia mając pod uwagę obecnie rozpatrywane w Sejmie do 
wdrożenia zmiany regulacji prawnych. 

 

 

UWZGLĘDNIONO: TAK, co do następujących treści: 

1. § 3 

Było: Radę Działalności Pożytku Publicznego może utworzyć Prezydent Miasta 

Sosnowca na wniosek co najmniej dwóch organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie Sosnowca. 

Wniosek może być złożony nie wcześniej niż na 60 dni  przed upływem kadencji Rady.    

Jest: Radę Działalności Pożytku Publicznego może utworzyć Prezydent Miasta 

Sosnowca na wniosek co najmniej pięciu organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie Sosnowca. 

Wniosek może być złożony nie wcześniej niż na 60 dni  przed upływem kadencji Rady.   

2. §8 ust. 2 

Było: W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady z powodu wystąpienia jednej  

z przyczyn o których mowa w ust. 1 dokonuje się powołania uzupełniającego. Do 

składu Rady wchodzi osoba, która uzyskała największą ilość głosów zaraz po osobach, 

które weszły do składu Rady.  

Jest: W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady z powodu wystąpienia jednej  

z przyczyn o których mowa w ust. 1 dokonuje się powołania uzupełniającego w trybie 

o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1) i 2),  a w przypadku przedstawicieli organizacji 



pozarządowych do składu Rady wchodzi osoba, która uzyskała największą ilość 

głosów zaraz po osobach, które weszły do składu Rady.  

 

 

UWZGLĘDNIONO: NIE, co do następujących treści:  

1. Wprowadzenie pojęcia „organów dialogu społecznego” rozumianych jako zespoły 

partnerstwa i dialogu społecznego powołanych i pracujących na rzecz społeczności 

lokalnej miasta Sosnowiec oraz uwzględnienie ich w składzie  Rady, a tym samym 

dokonanie podziału składu na stały i doraźny. 

UZASADNIENIE: 

Ustawa o działalności pożytku publicznego definiuje Radę Działalności Pożytku 

Publicznego jako organ składający się z przedstawicieli organów jednostki samorządu 

terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Zaproponowany przez Wnioskodawcę 

rozszerzony skład Rady znacznie wykracza poza regulację ustawową. Naturalnie 

można przyjąć, iż ustawa stanowi jedynie o składzie „minimalnym”, jednak wydaje 

się, że o tym jaki kształt przybierze Rada w danej kadencji, a tym samym jakie będą jej 

kierunki i formy działania winna zdecydować sama Rada w nadanym przez siebie 

Regulaminie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie danej kadencji na 

posiedzenia Rady byli zapraszani przedstawiciele innych organów o podobnym do 

Rady charakterze takich jak Rada Seniorów czy Młodzieżowa Rada Miasta. Intencją 

Prezydenta Miasta Sosnowca jest pozostawienie członkom Rady jak najszerszej 

możliwości prowadzonych działań oraz współpracy z wskazanymi przez 

Wnioskodawcę organami dialogu społecznego.  

 

2. Propozycja dodania jako jednego z powodów wygaśnięcia mandatu członka Rady 

Działalności Pożytku Publicznego wniosku Przewodniczącego Rady Miasta  

w przypadku przedstawicieli Rady Miejskiej. 

UZASADNIENIE: 

Członkowie Rady Miejskiej powoływani są zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 2)  na podstawie 

rekomendacji udzielonej przez Radę Miejską w Sosnowcu, a co za tym idzie 

odwoływani będą w trybie właściwym dla funkcjonowania Rady. 

 

3. Dodanie pkt. IV Tryb działania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

§ 12 Regulamin RADY POŻYTKU   

UZASADNIENIE: 

Projekt uchwały zgodnie z ustawowym wymogiem dotyczącym konieczności 

określenia trybu działania Rady biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego 

jej funkcjonowania wskazuje na obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady 

nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia o powołaniu Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, wybrania na wskazanym posiedzeniu 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego oraz przyjęcia w terminie 30 dni od  




